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Sammanfattning 
 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem. För den utsatta 
finns det olika vägar att gå för att få hjälp. En stark aktör som direkt hjälper de våldsutsatta 

är kvinnojourerna. Detta är en kvalitativ studie som har syftet att ta reda på hur 
kvinnojourers verksamhet ser ut, utifrån resurser samt hur deras relation till andra 

samhällsaktörer fungerar. Dessa frågor har sedan speglats mot den nyinstitutionella teorins 
isomorfism för att se på hur verksamheten kan styras och likriktas och hur det påverkar 

verksamheten. Utifrån förväntningar på kvinnojourernas arbete samt regleringar för 
bidragen kan en likriktning anas, samt att kvinnojourerna därmed inte är fria i sitt utförande 

på liknande sätt som tidigare.  
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1. Inledning  
Våld mot kvinnor och i synnerhet mäns våld mot kvinnor har sedan mycket länge varit ett 
stort samhällsproblem. Våldet som det ofta handlar om kan se mycket olika ut men det kan 
samlas under fysiskt-, psykiskt- och sexuellt-våld. Det kan till exempel innebära 
kränkningar, förlöjliganden, hot om våld, våld eller våldtäkt. Enligt Brottsförebyggande 
rådet (2016) har våldet mot kvinnor över 18 år ökat med två procent sedan 2014. Kvinnor 
som blir utsatta för våld av detta slag får i Sverige hjälp via främst två huvudsakliga kanaler. 
Den ena är genom socialtjänsten och den andra via kvinnojourer inom kommunerna.  
 
Kvinnojourer har funnits i Sverige sedan 1978 och har alltsedan dess i huvudsak kämpat 
med två saker; för det första att ge faktisk hjälp och stöd till kvinnorna som behöver och för 
det andra att påverka politiken genom opinionsarbete. I Sverige organiseras de flesta 
kvinnojourerna via Roks, (Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), 
samt Unizon.  
 
Roks har 120 st medlemsjourer och är den enda riksorganisationen som uteslutande jobbar 
med enbart kvinno- och tjejjourer. Unizon samlar drygt 130 stycken kvinnojourer och 
tjejjourer men även andra stödverksamheter, som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från 
våld. Det finns utöver dessa 250 organiserade kvinnojourer, ytterligare ett antal som inte 
tillhör dessa förbund.  
Jourerna som går under Unizon ger varje år över 72 000 stödsamtal och erbjuder omkring 
40 000 kvinnor och barn stöd och skydd. Av detta antal är det varje år över 1 100 kvinnor 
och 1 400 barn som bor på kvinnojourernas skyddade boenden. Trots att de kan erbjuda så 
många kvinnor och barn skydd så tvingas de ändå säga nej till 2 av 3 kvinnor som söker och 
skulle behöva skyddat boende (Unizon, 2015a). Detta faktum visar med tydlighet hur många 
det är som våldet berör, men det visar också hur många det är som faktiskt har kommit till 
den punkt att de söker hjälp.  
 
Kvinnojourerna har alltid haft en ideell organisationsform, vilket innebär att de flesta som 
arbetar på jourerna gör det oavlönat, eller endast med ett symboliskt arvode. De arbetar 
fristående från staten men har fått stöd från staten och kommunerna via organisations- och 
verksamhetsbidrag. Nya riktlinjer och regler från staten gör nu att de inte längre är helt 
fristående. De finns sedan ett par år ett avtal med kommunerna som innebär att de kan 
placera utsatta kvinnor (i mån av plats) på kvinnojourerna samt att de då betalar 
kvinnojouren en dygnsavgift för den tid som kvinnan bor där. Som en motprestation ska 
kvinnojouren utföra det som kallas socialtjänst (mer om det i avsnitt 2.3). 
 
Denna uppsats ämnar att utifrån ett organisationsteoretiskt angreppssätt beskriva 
kvinnojourernas verksamhet samt dess förhållande till samhälleliga institutioner såsom stat 
och kommun.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnojourers verksamhet i Sverige 2016 
ser ut, dess verksamhet samt förhållande till andra samhällsinstitutioner. Detta med 
utgångspunkt i de insatser samt resurser som ekonomi och personal, i förhållande till 
begreppet isomorfism inom nyinstitutionell organisationsteori (se avsnitt 3.3).  
 
Frågeställningarna är: 
 
- Vad kan kvinnojourer i Sverige bistå med för insatser och på vilka sätt kan de insatserna ta 
sig i uttryck?  
- Hur ser kvinnojourernas resurser ut?  
- Hur upplever jourkvinnorna att deras verksamhet kompletterar och förhåller sig till andra 
aktörer inom fältet som rör stödet till våldsutsatta kvinnor?  
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2. Kunskapsöversikt  
Statistik över mäns våld mot kvinnor tas varje år fram av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. I 
rapporten från 2015 framkommer det att det gjordes 29 000 anmälningar av 
misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot kvinna 
18 år eller äldre ökat med 3 040 anmälda brott eller 12 procent. I 63 procent av 
misshandelsfallen skedde misshandeln inomhus av en person som kvinnan hade en nära 
relation med. Enligt BRÅ är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot 
kvinnor, män. Mörkertalet inom våld i nära relationer är även stort och det är skrämmande. 
BRÅ har i tidigare undersökningar uppskattat att det endast är vart femte fall som anmäls till 
polisen (BRÅ, 2016).  
 
Det vanligaste våldet mot kvinnor både globalt och i Sverige är mäns “vardagsvåld”. Även 
om detta är väl känt tenderar ändå debatter och satsningar i ämnet att handla om extrema 
former av våld, som sker i mindre omfattning. De mer extrema våldsformerna kan vara till 
exempel könsstympning, så kallat hedersvåld och människohandel för sexuella ändamål. 
Dessa extremare former av våld skall inte förminskas men det är intressant att det är där som 
de största satsningar görs, kanske för att det är “tydligt” på ett annat sätt, att det går att ”ta 
på” (Johnsson-Latham, 2014).  
 
För att återgå till vardagsvåldet så vet vi att det främst drabbar kvinnor i heterosexuella 
förhållanden. Detta vardagsvåld syftar oftast till att vidmakthålla en situation där mannen är 
överordnad kvinnan. Denna ojämlikhet mellan könen är mycket vanlig globalt sett och beror 
inte på någon biologisk orsak, utan på sociala konstruktioner av kön, som definierats i 
traditioner och kulturer. Det vidmakthåller bilden av att kvinnor inte i samma utsträckning 
som män kan förfoga över till exempel ekonomiska resurser, inte äga mark eller annan 
egendom, inte ska ha vårdnaden om barn eller att det på många håll inte är accepterar att 
leva i ett hushåll som kvinna utan en man. Utifrån de aspekterna föds vardagsvåld fram. 
Dessa mönster återfinns inom alla samhällen och varierar mellan länder och varierar inte 
minst beroende på klass, utbildning och etnicitet. (Johnsson-Latham, 2014). 
 
Det som framstår som det största hindret i kampen mot våld mot kvinnor världen över är 
den djupt rotade respekten som finns för privata förhållanden och att denna uppfattning har 
högre status än det faktum att kvinnor har rätt till sitt liv och sin hälsa (Eliasson, 1997).  
 
I Sverige beslutades det 1998 om ett antal kvinnofridsreformer för att motverka mäns våld 
mot kvinnor. De avsåg förändringar genom ett utvidgat våldtäktsbegrepp, skärpningar 
angående sexuella trakasserier och könsstympningar, samt en markering av att kvinnor som 
blivit utsatta för våld i hemmet borde få stöd och hjälp via socialtjänsten. I dessa reformer 
var vissa delar historiskt unika och innebar att det skapades lagtexter mot våld i nära 
relationer med brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. De 
var några av de viktiga markeringar och viktiga brytpunkter mot den manliga norm som 
dominerat historiskt. Dessa reformer visar på att mäns våld mot kvinnor förklaras på nya 
sätt. Det började nu definieras och förstås som ett uttryck för strukturellt och kulturellt 
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förtryck mot kvinnan och att våldet grundar sig på och att våldet upprätthåller manlig 
överordning och kvinnors och barns underordning (Nordborg, 2014).  

2.1 Ansvar hos samhället  
Insatser till kvinnor som blivit utsatta för våld består primärt av att bistå med skydd till 
henne och hennes eventuella barn. Det är fortfarande idag ett fokus i samhället på de 
extrema formerna av våldet än på det mycket mer omfattande ”vardagsvåldet” (Johnson-
Latham, 2014). Det är alltså betydligt mindre omfattande åtgärder som riktas mot de 
övergripande strukturer som ligger bakom våldet. De strukturerna kan sammanfattas i 
patriarkala föreställningar om mäns överordning för att sedan riktas ut mot tre delar; våld i 
hederns namn, våld mot hbtq-personer och mäns våld i hemmen. I både Sverige och EU 
ägnas en hel del uppmärksamhet åt globala insatser mot våld mot kvinnor. Den 
uppmärksamheten riktas mot EU-länder men också mot andra länder, då inom samarbetet 
för biståndssamarbete. Det satsas också på olika sätt inom olika religiösa samfund och 
människorättsorganisationer genom att trycka på behovet av tydligare regelverk och insatser 
mot våld mot kvinnor och flickor (Johnson-Latham, 2014). Sammantaget gör dessa åtgärder 
att tystnaden kring mäns våld mot kvinnor sakta börjar brytas. På FN:s kvinnokonferens i 
Peking 1995 markerades vikten av att uppmärksamma våld mot kvinnor i alla världens 
regioner och under kvinnor och flickors hela livscykel. Dock var det även här mest fokus på 
de extrema formerna av våld som det fokuserades på, till exempel könsstympning, handel 
med kvinnor och barn för sexuella ändamål samt våld i hederns namn. Det är först under 
2010-talet som det dominerande partnervåldet har lyfts fram och att kunskapen ökat kring 
våldets bakomliggande orsaker (Johnson-Latham, 2014). 
 
I Sverige har myndigheterna ett ansvar för att ge stöd åt de kvinnor som är utsatta för våld. 
Regeringen har tagit fram en handlingsplan där det understryks att samverkan mellan 
myndigheter och andra aktörer är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den 
hjälp de behöver. De har även en skyldighet att samverka enligt förvaltningslagen 6 §. Syftet 
är såklart att arbetet ska bli mer effektivt och att myndigheter ska vara behjälpliga gentemot 
andra myndigheter med att besvara remisser, ta fram underlag och dylikt (Heimer, G.M., 
Björck, A. & Kunosson, 2014). De myndigheter som har ett stort fokus i detta arbete är 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet, som till exempel polis, åklagare och 
domstol, samt kriminalvården. Alla dessa delar har en utredande roll utifrån deras olika 
perspektiv med att upptäcka och stötta allt eftersom behoven uppkommer, men det är 
egentligen bara socialtjänsten som har ett särskilt och tydliggjort ansvar.  
 
Det är i socialtjänstlagen SoL 5:11 det står att det hör till socialnämndens uppgifter att verka 
för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. De skall särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, 
kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation samt att de ansvarar för att 
ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de 
behöver. Den skrivningen säger också att de särskilt ska beakta att ett barn som bevittnat 
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våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att 
barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver (Enander, 2014).  

2.2 Ideella organisationer  
Som ett komplement och alternativ till de olika myndigheter i den offentliga verksamheten, 
som en kvinna som söker hjälp kan behöva ha kontakt med, kan ideella organisationer fylla 
en viktig funktion. På en ideell organisation får kvinnan träffa någon som frivilligt 
engagerar sig i den problematik som hon lever med. Det är alltså inte någon som 
representerar en myndighet utan någon som ger ett stöd som endast bygger på 
medmänsklighet och personligt engagemang, utan några krav på motprestationer. Just tack 
vare denna obundenhet fyller sådana organisationer en viktig roll i samhället (Kunosson, 
2014).  
 
En ideell organisation definieras utefter att det arbete som utförs görs på frivillig grund, 
oftast oavlönat, men ibland med symboliskt arvode. Verksamheter som av samhällets 
medborgare organiserar sig utanför stat eller näringsliv kring en idé benämns som 
civilsamhället. Oftast handlar det om ideella organisationer, som bygger på ideella grunder 
utan vinstdrivande syfte, något som dock inte måste innebära att alla de som arbetar är helt 
oavlönade (Kunosson, 2014). De samlas kring ett intresse för en specifik fråga och besitter 
därmed oftast särskild expertis på det området. Organisationer som riktar sig mot att ge stöd 
åt våldsutsatta har ofta en specialkompetens, som den offentliga verksamheten kan sakna. 
Det handlar dels om det personliga stödet till den hjälpsökande som den ideellt arbetande 
har andra förutsättningar till att applicera, än om den hade arbetat inom myndighetsvärlden. 
Den som företräder en ideell organisation har ofta större möjlighet att fungera som ”en 
spindel i nätet” och lättare att se sambanden av behov än en myndighetsperson som ofta är 
mycket mer strikt begränsad av ramar för sin verksamhet. Inom ideella organisationer är 
också opinionsbildning inom det aktuella området en betydande del av arbetet (Kunosson, 
2014).  
 
Under 1990-talet började en utveckling av den ideella sektorn träda fram. Det var den 
offentliga sektorn som i allt större utsträckning hade förväntningar och ställde krav på de 
ideella organisationerna, och inte omvänt. Som en utveckling och spegling av de 
förväntningarna och kraven upprättades det 2008 en överenskommelse mellan regeringen, 
idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting. 
Det uttalade syftet var att stärka de idéburna organisationerna samt att utveckla en större 
mångfald av utförare av hälso- och sjukvård och social omsorg. De ideella aktörerna hade 
tidigare inte varit särskilt framträdande på det svenska välfärdsområdet och den här 
överenskommelsen kan ses som ett sätt att försöka legitimera deras närvaro (Kunosson, 
2014).  
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2.3 Nya tider för kvinnojourerna  
 
Kvinnojourer har länge varit fristående från staten, men nu har det tillkommit en 
professionalisering av jourerna som gör att staten styr allt mer. Det som har hänt är att 
kvinnojourerna har gått från att ha varit en oberoende, ideell rörelse, till att komma att utföra 
mer regelrätt socialtjänst. Det kommer de göra via social dokumentation. Det innebär att när 
socialtjänsten genom ett biståndsbeslut, som rör att socialtjänsten betalar boende på en 
kvinnojour till en våldsutsatt kvinna, lyder kvinnojouren under socialtjänstlagen och de 
anställda eller ideella anses därmed utöva socialtjänst. Detta oavsett om jouren ifråga har 
någon anställd personal eller inte. Socialnämnden bedömer i ett sådant fall om kvinnojouren 
som ideell aktör, är lämpad att utföra insatsen (prop. 2006/07:38 s.12). Därmed har 
socialnämnden också ett ansvar för att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet (3 
kap. 3 § SoL) (prop. 2008/09:160 s. 95)  
 
Det här avtalet ämnar även att respektera organisationernas fria och oberoende röst så att de 
även i framtiden kan fortsätta att driva politiskt påverkansarbete. Dock finns det ingen 
ekonomisk garanti för de ideella organisationerna i det här avtalet (Enander och Holmberg, 
2013).  
 

2.4 Kvinnojoursrörelsen  
När kvinnojourerna växte fram under 1970-talets kvinnorörelse var det av stor betydelse för 
utvecklingen av stödåtgärder till våldsutsatta kvinnor, i såväl Sverige  
som internationellt. Den byggde på en stark förbindelse med idén om att skapa separata 
mötesplatser för kvinnor, kvinnohus (Kunosson, 2014).  Några bärande element i 
kvinnojoursrörelsen har beskrivits: ideologisk utgångspunkt, att  
“det personliga är politiskt, en könsseparat organisering baserad på en  
radikalfeministiskt ställningstagande, systerskap som praktik för att bekämpa våld och 
kvinnoförtryck och “kvinna-till-kvinna” som organiseringsprincip. Med det menas att det är 
en platt organisation som tar avstånd från hierarkier och professionalisering (Enander & 
Holmberg, 2013). I Sverige kom de första kvinnohusen 1978: Kvinnohuset i Göteborg och 
Alla kvinnors hus i Stockholm. En av de viktigaste utgångspunkterna i arbetet är kvinnors 
kollektiva erfarenheter. Via solidaritet och utbyte av erfarenheter kvinnor emellan kan det 
ge styrka behövs för att synliggöra mäns våld mot kvinnor samt för att åstadkomma en 
förändring (Kunosson, 2014).  
 
Kvinnojourernas verksamheter är till största del ideella och finansieras med hjälp av statliga 
och kommunala bidrag. Fördelningen av medel har sett olika ut genom åren. Socialstyrelsen 
har sedan 2012 fördelat de statliga bidrag till kvinnojourerna som är avsedda för 
verksamhetsutveckling. Det innebär att dessa medel inte får användas till den dagliga 
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verksamheten. Istället ska de eventuella verksamhetsbidrag från kommunerna täcka de 
kostnaderna. Jourerna har också inkomster från medlemsavgifter och bidrag från företag och 
privatpersoner (Kunosson, 2014). Att bidragen till kvinnojourerna har ökat på sistone är 
positivt på många sätt men det motsätter inte att det är en ständig osäker prägel på 
verksamheterna. Till exempel påverkar storleken på kommunerna bidragen till jourerna och 
det gör att den ekonomiska situationen för jourerna kan skilja sig avsevärt. Det gör att en 
våldsutsatt kvinna är med i ett geografiskt lotteri när det kommer till att söka stöd och få 
stöd. När jourerna årligen måste söka medel, ofta i projektform, skapar det en osäkerhet och 
svårighet att kunna garantera en kontinuitet i verksamheten. Det gör i sin helhet att 
kvinnojourerna har svårt att behålla sin autonomi då de alltid är beroende av ekonomiskt 
stöd från det offentliga (Kunosson, 2014).  
 

2.5 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
- Roks  
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation som jobbar med att tillvarata kvinnojourers och tjejjourers 
gemensamma intressen i deras arbeten. De gör det genom att bevaka information som faller 
inom medlemsjourernas intresseområden (Roks). De tillhandahåller även vidareutbildning 
för jourernas medlemmar i form av seminarier och utbildningshelger.  
De arbetar opinionsbildande genom att synliggöra den verklighet som jourerna jobbar i, 
samt att de för ett utåtriktat samtal kring frågor som jourerna arbetar med. De deltar i 
internationella konferenser som behandlar mäns våld mot kvinnor och bedriver även projekt 
utomlands för att stödja uppbyggnaden av kvinnojoursverksamhet. De ger även ut tidningen 
Kvinnotryck fyra gånger om året (Roks). Den fungerar som en viktig debatt- och 
informationskanal för såväl medlemmar som allmänhet.  
 
Roks kvinnojourer använder en feministisk metod som bygger på hjälp till självhjälp. 
Grundläggande för det är kvinnosolidaritet. Det innebär att kvinnor som utsätts för våld och 
förtryck möts med förståelse och bekräftelse. För att stärka kvinnorna bidrar de med 
delaktighet, kunskap och engagemang i deras situation. Jourerna ska vara en fristad för 
tjejer, kvinnor och deras barn. Det unika med jourerna, jämfört med andra aktörer, är att 
jourerna alltid kan välja att stå på kvinnornas sida och att kvinnor har  
rätt till anonymitet (Roks).  
 
I arbetet som Roks gör har de genom möten med kvinnor och genom igenkännande i 
kvinnors upplevelser och erfarenheter, sett ett mönster. Detta har lett till förståelse och 
tydliggjort sambandet mellan kön, makt och våld. Roks arbetar utifrån att samhället är 
uppbyggt och fungerar utifrån en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till 
förmån för gruppen män. Könsmaktsordningen tar sig i uttryck i många former, såsom 
högre löner, samt mäns makt inom näringsliv, föreningsliv och politik. Roks anser i enighet 
med FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s 
deklaration avskaffande av våld mot kvinnor (Roks), att mäns våld mot kvinnor är den 
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yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen. En viktig förutsättning för Roks arbete med 
att förändra de strukturer som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor är rätten att 
synliggöra och benämna män som grupp. Mäns överordning tillsammans med andra former 
av förtryck, till exempel sociala strukturer som etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, ålder 
och funktionshinder kan de bidra till att kvinnor blir mångdubbelt utsatta.  

2.6 Unizon  
Unizon är även den en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Organisationen 
bedrivs med demokratiska arbetsformer genom öppna och generösa diskussioner inom 
förbundet när det gäller hur de ska ställa sig i politiska frågor. Den öppna diskussionen är 
även viktig när det gäller hur arbetet bör bedrivas både inom jourerna och inom andra 
enheter inom Unizons tak. En del av Unizons demokratiska öppenhet är att varje 
medlemsorganisation har en självständighet vid utformningen av sitt arbete men med kravet 
att det ska vara inom ramen för Unizons värdegrund. De jobbar också med att ständigt 
utvärdera och utveckla sina administrativa rutiner (till exempel inom styrelsen) och sin inre 
kultur, men även utveckling av kunskap och kvalitet samt nya arbetsformer. De vill, för 
både deras arbete på jourerna men även för deras roll som opinionsbildare, ständigt öka sin 
kunskap om olika former av utsatthet men också kring det sociala arbetets metoder och 
resultat. Då de vill att det ska vara bra kvalitet, oberoende av vem det är som bedriver 
arbetet (anställda, förtroendevalda eller ideella), jobbar de mot att det fortlöpande görs 
utvärderingar av det egna arbetet samt att det pågår kritiska och konstruktiva diskussioner 
om arbetets utveckling (Unizon, 2014). 
 
Unizons vision om ett jämställt samhälle är gränslös och de delar med sig av kunskapen från 
det civila samhället i Sverige, samt stärker det arbetet de gör tillsammans med hjälp av 
metoder och perspektiv från kvinnofridsarbetet i andra delar av världen (Unizon, 2015b) 
Unizons grundsyn är att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter och rättigheter i 
samhället. De menar också att vissa traditionella seder, livsmönster och kulturella 
föreställningar kan stå i vägen för den grundsynen om de på något sätt begränsar kvinnor 
och tjejers frihet och möjligheter till jämställdhet på alla områden i livet. Utifrån det 
avseendet så grundar sig Unizons ståndpunkt inte utifrån ett särskilt kvinnoperspektiv eller 
på en jämställdhetsideologi som enbart har västerländskt ursprung. De ser istället på de 
universella rättigheterna, som är lika för alla människor, som finns i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 (Unizon, 2014).  
 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Nyinstitutionell organisationsteori   
Under 1970-talet kom det en ny viktig orientering inom organisationsanalysen, nämligen 
den nyinstitutionella organisationsteorin. Detta nya perspektiv såg på förhållandet mellan 
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organisationer och deras omgivningar på ett nytt sätt. Det var under 1960-talet som det 
började ifrågasättas angående synen på organisationer som självtillräckliga slutna system 
och man införde då omgivningen som ett nytt centralt element (Grape, Blom, Johansson, 
2006). Inom två vid tiden dominerande skolbildningar, contingency-teorin och 
resursberoendeteorin betraktades organisationer i grunden som rationella och förhållandet 
mellan organisationen och omgivningen sågs som en fråga om ömsesidigt tekniskt 
beroende. Man menade med andra ord att organisationer agerande i huvudsak strategiskt 
och målinriktat i förhållande till omgivningen (Grape, Blom, Johansson, 2006). 
Nyinstitutionalismen innebar en kritisk reaktion mot dessa skolbildningarnas syn på 
organisationer. Inom nyinstitutionalism var det ett ny uppmärksammad restriktion angående 
organisationers handlingsfrihet som nu var institutionella faktorer (Grape, Blom, Johansson, 
2006) 

3.2 “Det alternativa” i ett organisationsteoretiskt perspektiv 
Den traditionella synen på organisationer som autonoma och rationella enheter har idag i 
mångt och mycket reviderats inom organisationsforskningen och ersättas av nya  perspektiv 
på organisationer som innebär att organisationer ses som öppna system som är genomsyrade 
av omgivningen. Idag anser många att organisationer måste, för att vinna legitimitet som 
kan ge ökade resurser och förbättrade överlevnadschanser, anpassa sig till institutionella 
spelregler som tongivande aktörer inom området har. I och med det så kommer 
organisationernas handlande att påverkas av förhållningssätt som förmedlas från andra 
aktörer. För att beskriva den “ordning” som uppstår inom och mellan organisationer kan 
begreppet institution användas. (Grape, Blom, Johansson, 2006). Johansson föreslår en 
allmän definition som kan vara klarläggande: institution kan beskrivas som “en organiserad 
och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mindre förgivettagna - formella 
eller informella, medvetna eller omedvetna - regler. Förekomsten av en institution innebär 
att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det 
institutionen omfattar” (Grape, Blom, Johansson, 2006).  
 
I ett försök till att applicera idéerna om omgivningsberoende på den människovårdande 
organisationen har begreppet normativa system använts för att beskriva de normer och 
regler som varje organisation bör koppla ihop sig med för att få legitimitet och resurser. 
Detta synsätt betonar den enskilda organisationens beroende och anpassning gentemot 
omgivningen så visar det även att det handlingsutrymme som finns hos den enskilde aktören 
att påverka och förändra ett normativt system (Grape, Blom, Johansson, 2006).  
 
För att förstå det ännu lite närmre kan en kan titta på olika beröringspunkter i form av en 
plats inom ett organisatoriskt fält (Grape, Blom, Johansson, 2006). Det kan då vara inom det 
fält som verksamheten arbetar inom. I den här uppsatsen kan det till exempel kallas för:  
fältet för insatser till kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Förutom en sådan 
plats inom det fältet så kan en avgränsa den institutionella sfären ännu ett snäpp och kan då 
kalla den för den ideella sfären. Professionella aktörer som är dominerade av strukturer och 
procedurer kan komma att påverka den ideella aktören (Grape, Blom, Johansson, 2006). Det 
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kan då handla att en tittar på vilka som vanligtvis brukar utföra de samhällsbaserade insatser 
inom det fältet en tittar på, till exempel landsting och kommuners socialtjänst. De är 
vanligtvis uppbyggda efter normer som på ett sätt kontrasterar sig ifrån den ideella sfären: 
att de har ideal med en tex tydlig koppling till professionen och vetenskaplig kunskapsbas 
inom området. En försvårande faktor för alternativa utförare ligger i beroendeförhållandet 
gentemot de formella aktörerna, för att dessa har det yttersta ansvaret för insatser till 
målgruppen och samtidigt har tillgång till ekonomiska resurser. I och med det så blir det upp 
till de aktörer inom den ideella sfären att argumentera för och visa på vinsterna med att få 
utrymme och resurser och därmed en plats inom den sfären för området en verkar i (Grape, 
Blom, Johansson, 2006). Det kan med andra ord beskrivas som att det finns möjligheter för 
alternativa, ideella utförare att få stöd och resurser från statliga aktörer och det kan då även 
ses som en legitim strategi för exempelvis kommunen att anlita alternativa utförare. 
 
Det här ovan kan vidare beskrivas som att uppmärksamheten inom organisationsteorin allt 
mer förflyttas från enskilda organisationer till nätverk av organisationer som förmedlar 
liknande insatser och där liknande konstruktioner och regler kan formas. Framförallt inom 
den nyinstitutionella organisationsteorin har man lyft fram den tendens till anpassning och 
därmed likriktning som finns på ett organisatoriskt fält. Organisationer försöker efterlikna 
de starkaste aktörerna och rätta sig efter de normativa system som dominerar. Denna 
likriktning av organisationernas form kallar bland annat Dimaggio och Powell således för 
institutionell isomorfism (Grape, Blom, Johansson, 2006).  
 
Institutionellt tryck kan se olika ut genom olika likriktande mekanismer. Den innebär enligt 
Dimaggio och Powell tre former av institutionellt tryck - det tvingande, mimetiska och 
normativa trycket (Grape, Blom, Johansson, 2006). Organisationer kan också, enligt en 
studie av Oliver som heter Strategic responses to institutional processes, motsätta sig eller 
påverka detta institutionella trycket utifrån fem strategiska svar (Oliver, 1991). Nedan 
redovisas de olika formerna för institutionellt tryck utifrån DiMaggio och Powell samt 
Olivers teori om strategiska svar på detsamma.   
 

3.3 Institutionellt tryck 

3.3.1 Tvingande isomorfism  
Tvingande isomorfism kan ses som en effekt av anpassningskrav som svaga organisationer 
utsätts för av starkare organisationer, framförallt staten (Grape, Blom, Johansson, 2006). 
Staten kan till exempel via lagar och bestämmelser forma en organisation. Organisationer 
utsätts för intern och externt tryck från andra organisationer eller aktörer som de är beroende 
av och som är inom samma verksamhetsfält. Ibland är därför förändringar inom 
organisationer direkta svar till politiska beslut. (DiMaggio & Powell, 1983) 
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3.3.2 Mimetisk isomorfism 
Mimetisk isomorfism innebär att organisationer inom ett visst fält, som betraktas som 
framgångsrika, imiteras av andra (Grape, Blom, Johansson, 2006). Att efterlikna andra 
organisationer kan vara en strävan efter legitimitet, framgång eller i ett försök att tillskansa 
sig politiskt inflytande (DiMaggio & Powell, 1983).  

3.3.3 Normativ isomorfism 
Normativ isomorfism kan associeras till professionalisering, då ett yrke eller profession 
påverkas liksom organisationer av institutionella tryck. Det kan vara att organisationer 
tenderar att samla individer från till exempel samma yrkesgrupp. Denna professionalisering 
kan leda till ökad effektivisering och att det kan göra att organisationen kommer att imitera 
andra. När organisationer blir mer lika kan det göra att det är enklare att ha utbyten med 
andra organisationer som befinner sig inom samma fält. Det kan också öka organisationens 
legitimitet och respekt från omvärlden. (DiMaggio & Powell, 1983). 
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3.4 Strategiska svar 
 
Oliver (1991) har i sin studie, Strategic responses to institutional processes, kommit fram 
till fem stycken strategiska svar som en organisation kan använda sig av som strategier 
gentemot institutionellt tryck. De svaren består av; anpassning, kompromiss, avvisande, 
utmaning samt manipulation.  
 
Anpassning kan beskrivas som en strategi som innebär att organisationen tar regler och 
värderingar för givna och därmed inte gör något motstånd mot dessa. Det kan vara att 
organisationen inte inser att dessa regler är ett resultat av ett institutionellt tryck och att det 
är därför som det inte tar till några strategiska åtgärder för att motverka det. Det kan även 
innebära att en organisation anpassar sig genom att försöka tillmötesgå värderingar och 
normer (Dahl, 2011).  
Kompromiss kan beskrivas som att en organisation har svårt att direkt svara gentemot 
förväntningar som finns på dem och där i kan det uppstå en konflikt i dessa förväntningar 
mellan aktören som utför trycket samt organisationen som trycket riktas mot. Det som 
organisationen kan i en sådan situation är att kompromissa med den aktören som utför 
trycket. En fördel med det är att organisationen har en chans att framhålla sina egna 
intressen (Dahl, 2011).  
Den avvisande strategin innebär att en organisation vill undvika institutionella regler och 
förväntningar. Det organisationen då kan göra är att dölja saker från omvärlden för att 
minimera en extern påverkan och på så sätt behålla sin autonomi. De kan också innebära att 
organisationen flyttar sin kontext från det sammanhang där det institutionella trycket är som 
mest märkbart för att undvika att anpassa sig. Organisationen kan också utmana inom 
sammanhanget där trycket är aktuellt, vilket oftast görs om de yttre värderingarna går emot 
organisationens grundläggande visioner eller intressen (Dahl, 2011).  
Det fjärde strategiska svaret utmaning kan ses som en mer aktiv motståndsform. Det kan 
göras genom tre metoder. Den första metoden innebär att organisationen kan ignorera de 
institutionella värderingarna och reglerna om de upplevs som svaga. Till exempel att 
organisationen inte upplever att de inte är beroende av regeringens godkännande för att nå 
framgång. Den andra metoden är att utmana organisationer som trotsar det institutionella 
trycket. Den tredje metoden innebär att en organisation häftigt kan kritisera de institutionella 
värderingar samt organisationer som använder sig av dem. Den sista metoden används mest 
troligt när en organisation upplever att dess rättigheter eller autonomi är allvarligt utsatt 
(Dahl, 2011).  
Manipulation kan innebära att en organisation försöker influera eller kontrollera det 
institutionella trycket. Det som en vill uppnå är en neutralisering av den institutionella 
oppositionen. Manipuleringen kan också användas för att försöka få makt över de som 
skapar och utför trycket. Bland icke vinst-drivande finns det ofta starka motsättningar mot 
statliga interventioner som kan påverka deras effektivitet samt gå emot deras interna 
värderingar (Dahl, 2011). 
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För denna uppsats är det främst det första strategiska svaret, anpassning, som är aktuellt. 
Anpassningen kan anses passiv då det innebär att organisationen kanske inte inser att de 
påverkas av ett institutionellt tryck och därför inte gör något, men det innebär också att 
organisationen försöker tillmötesgå dessa påverkningar. I och med detta kan anpassning 
tolkas som att organisationen inte har spelrummet att sätta sig emot påtryckningar och 
förändringar från högre instanser. Kvinnojourerna är beroende av statliga och kommunala 
bidrag och har då inte så mycket val annat än att försöka bemöta nya riktlinjer och 
arbetssätt.  
 
De fyra resterande strategiska svaren kan vara mer aktuella om en organisation till exempel 
har ett större autonomt/fritt/tryggt ekonomiskt spelrum och därför har möjlighet att kunna 
välja bort eller utmana påtryckningar som påverkar deras verksamhet. 

 

4. Metod  

4.1 Tillvägagångssätt och urvalsmetod  
Tidigt i planeringen av denna uppsats riktades blicken mot mäns våld mot kvinnor och 
framför allt kvinnojourernas verksamhet. Kunskapsöversikten syftar till att ge en förståelse 
för hur våldets utbredning och samhällets ansvar ser ut, om ideella föreningar och 
kvinnojoursrörelsen. Då tidigare forskning kring kvinnojourer och deras arbete är 
begränsad, är uppsatsen, istället för att direkt bygga vidare på tidigare forskning, snarare ett 
försök att bidra med ett nytt perspektiv på deras arbete. Detta genom att utgå från 
nyinstitutionell organisationsteori - isomorfism, som handlar om hur organisationer likriktas 
av institutionella tryck och med stöd av den teorin beskriva hur kvinnojourens verksamhet 
påverkas av faktorer utifrån.  
 
Som metod för insamling av vetenskaplig data valdes intervjuer. För att få en variation i 
materialet var det viktigt att deltagarna var från olika kvinnojourer. Med hänsyn till 
tidsspannet som uppsatsen hade så begränsades antalet intervjuer till 4-5 stycken, för att det 
skulle finnas tid för att bearbeta intervjuerna. För att få tag i respondenter till studien 
kontaktades kvinnojourer via mail och telefon. De intervjuer som sedan genomfördes var 
med de som ville och hade möjlighet till deltagande. Det blev totalt 4st intervjuer som hölls 
på plats i den stad där kvinnojouren verkar, antingen på deras kontor eller på annan plats, 
om det skyddade boendet låg i samma byggnad som kontoret. På två av de fyra intervjuerna 
var det två respondenter med samtidigt. I informationsbrevet som skickades ut (se bilaga 2) 
frågades det efter någon som har en insikt och kunskap om deras verksamhet och 
organisation. Alla intervjuerna spelades in efter godkännande av intervjupersonerna.  
 
Urvalsmetoden som användes är ett bekvämlighetsurval. Det innebär att de som för tillfället 
råkar finnas tillgängliga, tas med i studien, i det här fallet de som svarade att de kunde ställa 
upp. Det som är problematiskt med denna typ av urval är att det inte går att generalisera 
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resultaten för att en inte har kontroll över vilka de är som representeras (Bryman, 2011). Det 
kan ändå ge en bild över hur området som undersöks kan te sig.  
 

4.2 Kvalitativ intervju och bearbetning av materialet 
I kvalitativ forskning är det betoning av det generella när det gäller formuleringen av de 
inledande frågeställningarna och sedan en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar 
och synsätt (Bryman, 2011). Därför är det också önskvärt att låta intervjun röra sig fritt i den 
riktningen som den intervjuade tar. Till exempel via följdfrågor för att få vidare förståelse 
eller kunskap om det som berättas. Vidare gör det att en tar vara på det den intervjuade 
personen anser vara relevant och undersökningens fokus kan anpassas efter det kommer upp 
under intervjuerna. Den här studien har använt en semistrukturerad intervju med en 
intervjuguide (se bilaga 1), som berört olika teman som ämnat beröra sådant som ska kunna 
besvara syftet och frågeställningarna.  
 
För att bearbeta materialet transkriberades intervjuerna. Det är av vikt att en den som forskar 
själv gör det för att denne då kan lära känna sitt material ytterligare (Dalen, 2007). Efter det 
lästes transkriberingarna noga igenom transkriberingarna och summerade sedan de 
intervjuades svar i teman som intervjuguiden utgick ifrån, för att lättare kunna se olika 
kvinnojourers beskrivelser av deras verksamheter och upplevelser av arbetet. Ur dessa 
summeringar skalades dessa svar ner för att kunna hitta gemensamma nämnare, koder, om 
vad de egentligen berättat. I dessa koder letades sedan mer abstrakta nämnare som kunde 
sammanföra materialet ytterligare. Det gjordes för att öka möjlighet att förstå och se på 
materialets innehåll utifrån en mer tolkande och teoretisk nivå (Dalen, 2007).  

4.3 Reliabilitet och validitet  
Kvalitativa studier bygger sammanfattningsvis på forskningsstrategier, som lägger mer vikt 
vid ord än vid kvantifiering vid insamlingen av data. Vid kvalitativa studier har forskaren 
därför ett induktivt angreppssätt vilket har att göra med förhållandet mellan teori och 
praktik, nämligen att teorin genereras på grund av de praktiska forskningsresultaten 
(Bryman, 2011). Vidare har det kvalitativa perspektivet en kunskapsteoretisk ståndpunkt 
som kan beskrivas som tolkningsinriktad. Det betyder som nämnt ovan, att tyngden ligger 
på förståelsen av den sociala verklighet som deltagarna i en viss miljö tolkar den (Bryman, 
2011). I det här fallet handlar det om att få en förståelse för hur kvinnorna som arbetar på 
kvinnojourerna upplever att de kan utföra sitt jobb, samt hur de upplever eventuella 
samarbeten med andra aktörer.  
 
Det finns två kriterier som kan bedöma en undersöknings kvalitet; extern och intern 
reliabilitet samt extern och intern validitet. Den externa reliabiliteten innebär hur väl 
studien kan upprepas (replikeras) av andra forskare, medan den interna reliabiliteten avser 
hur ett forskarlag har kommit överens om hur insamlad data ska tolkas, vilket inte på samma 
sätt gäller för en ensam forskare (Bryman, 2011). Den externa reliabiliteten kan vara svår att 
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hålla hög i en kvalitativ studie, då det inte går att frysa sociala miljöer och därmed den 
kontext som finns när en studie inleds (Bryman, 2011). Den här studien kan i det avseendet 
vara svår att replikera och få liknande resultat. Detta beroende på att det endast varit 6 
respondenter med i de fyra intervjuerna, vilket innebär att det endast ger en bild av ett fåtal 
personers upplevelser av arbetet.  
Det kan dock tänkas att utförandet skulle kunna göras lika och då skulle studien kunnat ge 
intressant information då det skulle märkas om arbetets förutsättningar blivit annorlunda. 
Till exempel om regler och bidragsgrunder har ändrats. 
 
Den interna validiteten i en kvalitativ studie innebär att det ska vara en god 
överensstämmelse mellan forskares observationer och de teorier som de utvecklar, men det 
handlar också om hur trovärdiga resultaten är gentemot studien (Bryman, 2011). I den här 
studien har det endast varit en forskare och därför är det svårt att säga att det varit en god 
intern validitet i det avseendet. Det kan också diskuteras huruvida resultaten är trovärdiga 
gentemot studiens syfte och därför beskrivs nedan utförandet kring intervjuerna närmare, för 
att läsaren ska få en bild av hur utförandet gick till, samt hur intervjuerna upplevdes och 
därmed vad studiens resultat och analysdel har utgått ifrån. 
 
Intervjuerna hölls i enskilda rum och ingen annan än jag och den/de som intervjuades var 
närvarande. Detta för att minska yttre faktorer som kan störa samtalet, samt för att bidra till 
en trygg miljö att berätta saker då inga andra kunde höra vad som sades. Intervjuerna tog 
mellan ca 1,15h till ca 2h. I mitt informationsbrev (se bilaga 2) beskrevs intervjutiden till ca 
1h men under intervjuerna behövdes det i samtliga fall mer tid. Detta innebar att det fanns 
mer att berätta utifrån vad som frågades, än vad jag förutsett. De intervjuer som tog längre 
tid gjorde det då det var två respondenter istället för en.  
Samtliga intervjuer följde strukturen i intervjuguiden samt att alla frågorna som ställdes 
verkligen besvarades. Jag upplevde inte att frågorna som ställdes var svårförstådda, då de 
inte behövde förtydligas. Ingen fråga upplevdes vara av personligt känslig karaktär och 
därmed jobbig att besvara. Den uppfattningen baseras på att respondenterna svarade utan 
omsvep och reservationer. I stort sett alla frågor som ställdes följdes upp av följdfrågor. 
Svaren på frågorna gick dock emellanåt in i varandra och det blev en del upprepningar, men 
det resulterade ofta i tydligare svar. Det som inte kom upp första gången kom kanske när 
svaret gick in i något som vi tidigare pratat om.  
 
Den externa validiteten handlar om hur väl det som studeras kan generaliseras till andra 
sociala miljöer. Även detta kriterium kan vara svårt att uppnå inom kvalitativ forskning då 
det ofta handlar om begränsade urval (Bryman, 2011). Denna studie har ett begränsat urval 
på grund av ensam forskare, tidsspann för undersökningen, samt möjlighet att ta sig runt till 
platser för intervjuerna. 
Utifrån området för denna studie skulle det kunna generaliseras i viss mån, då det i stor 
utsträckning handlar om upplevelser av utrymmet att handla inom verksamheten, så som till 
exempel ekonomi och regelverk. Dessa är ju är detsamma för alla jourer som går på bidrag 
från staten och kommuner och inte direkt personliga upplevelser på det viset.  
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Det kan tänkas att upplevelserna av att arbeta på en viss kvinnojour och med dess 
förutsättningar, delvis skulle kunna appliceras på även andra kvinnojourers arbete, om det 
gjordes inom samma tid. Med det menat, även som nämnt ovan, skulle det inte kunna 
generaliseras på samma sätt om några år, då regelverk och därmed upplevelser av utrymme 
för arbete kan komma att ändras drastiskt. 

4.4 Etiska reflektioner  
En samhällsvetenskaplig undersökning, som bygger på intervjuer, ska alltid ha individernas 
integritet i tanken för att de inte ska bli personligt påverkade av att medverka samt att de 
medverkandes rättigheter tas i beaktning. Det finns fyra grundprinciper att beakta och de är 
samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.  
För att uppfylla samtyckeskravet krävs att deltagaren själv valt att medverka i 
undersökningen. Skulle deltagaren vara minderårig krävs det ett samtycke från förälder eller 
vårdnadshavare. Informationskravet innebär att deltagaren får veta syftet med studien, att 
deltagandet är frivilligt samt att denne får hoppa av om den så önskar.  
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och uppgifter som skulle kunna härledas 
till deltagarna ska behandlas med största möjliga försiktighet.  
Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in enbart får användas till den 
aktuella undersökningen. (Bryman, 2011) 
 
I den här undersökningen har dessa krav tagits i beaktande på så sätt att mailet som 
skickades ut till kvinnojourerna informerade om studien och dess syfte och genomförande 
med intervjuer, samt förklarade att de efter intervjun kommer att vara anonyma i allt 
nedskrivet material, såväl i transkribering som i uppsatsen. Det informerades även om att 
det inte kommer att skrivas i uppsatsen vilka kvinnojourer som har deltagit i studien, vilket 
ytterligare gör det svårt att söka upp respondenterna. Vidare har respondenterna vid 
intervjutillfällena informerats om samtycke, rätten att dra sig ur studien samt att nyttjandet 
av intervjuernas innehåll endast kommer att användas i denna undersökning och inget annat.  
 
Den här studien är bedömd av mig att inte vara känslig för deltagarnas privatliv samt att den 
inte anses äventyra säkerheten för de kvinnor som får hjälp hos de aktuella kvinnojourerna.  
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5. Resultat & Analys 

5.1 Kvinnojourernas insatser  
 
5.1.1 Klassiskt jourarbete 
 
Insatserna som de intervjuade kvinnojourerna kan bistå med är många, men de viktigaste är 
stödsamtal genom olika kanaler (telefon eller öga-mot-öga) och att erbjuda skyddat boende. 
Kvinnojourerna har jourlinjer som är öppna i olika utsträckning beroende på vilken jour det 
är, men alla har den bemannad 8-16 på vardagar. En jour har kvällsgrupper som består av 
ideella jourkvinnor som enligt ett schema bemannar linjen, medan en annan jour har så att 
de ideella kan ha egna telefoner som är kopplade till jourens nummer. På så sätt behöver de 
inte vara på en viss plats för att vara tillgängliga.  
Dessa stödsamtal handlar främst om att lyssna och tro på det kvinnan berättar, samt att ge 
henne vägledning och kunskap i hennes situation.  
 
“Våran uppgift är att tro på det kvinnan säger och att vi ska lyssna på det och att bekräfta 
henne i att hon alltid, när det gäller våld, att hon alltid är värd bättre”(Jour 2) 
 
Enligt Johnson-Latham (2014) följer ofta konsekvenser som depression, självförakt och 
rädsla de som varit utsatta för våld. För att fånga upp kvinnan fyller därför stödsamtal en 
viktig del av stödet de kan erbjuda då de ska vara motiverande och stärkande. 
 
Den andra huvudsakliga insatsen är det skyddade boendet. Begreppet skyddat boende 
innebär en boendeinrättning som tillhandahåller en plats som är avsedd för personer som 
behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
Det skyddade boendet som finns på kvinnojourerna är främst anpassat för normfungerande 
kvinnor. En sämre beredskap gäller dock tillgänglighet för kvinnor med en fysisk 
funktionsnedsättning. Det är en begränsning som samtliga intervjuade kvinnojourer har, att 
de inte garanterat kan ta emot en kvinna med en funktionsvariation, då inte alla boenden är 
tillgänglighetsanpassade. Eriksson (2014) skriver om en särskild sårbarhet och menar på att 
vissa grupper av kvinnor kan löpa en större risk för att utsättas för våld, men också riskera 
att få ett sämre stöd av till exempel myndigheter och frivilligorganisationer, för att de kan ha 
en sämre beredskap att möta deras behov av stöd och hjälp.  
 
“... det gör att vi inte kan ta emot dem som har svårt att gå i trappor (...) men att vi har 
andra möjligheter i den andra lägenheten för den har hiss.”	  (Jour 2) 
 
Parallellt med att en kvinna får boende så får hon även stödsamtal i den utsträckning hon 
önskar, samt hjälp med att bena ut sin situation och se vad som kan komma att behöva göras 
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härnäst. Det kan handla om kontakter med myndigheter om till exempel ekonomiskt bidrag, 
via socialtjänsten, eller att göra en polisanmälan.   
 
Insatserna som är beskrivna ovan visar på praktiskt samt psykiskt stöd på olika sätt. En 
vidare aspekt på insats och stöd som samtliga intervjuade kvinnojourer ger, är ett 
kvinnoseparatistiskt rum för de hjälpsökande. Det är en del i den ideologiska utgångspunkt 
som kvinnojoursrörelsen länge arbetat utifrån. Det handlar om ett systerskap som praktik för 
arbetet med de utsatta kvinnorna. (Enander och Holmberg, 2013). Inga av de jourerna har 
därför män anställda eller som ideell personal.  
 
“Vi har ju sett hurdant det är, hur rädda dom blir om dom måste träffa en man. Jag vet 
bara att om jag har kontakt med kvinna och säger att: “Jag tar kontakt med soc. om du vill 
det. Du får du en tid och så följer jag med dit, om du vill”, “Ja bara det inte är en karl”, 
säger hon då.” (Jour 3) 
 
 
5.1.2 Nytt arbetsutförande - utföra socialtjänst 
 
När det gäller kvinnojourerna som verksamhet är de i och med nya regelverk tvingade att 
följa de nya direktiven, som följer när socialtjänsten placerar en kvinna hos dem. 
Kvinnojourernas situation kan liknas vid det DiMaggio och Powell beskriver kring 
tvingande isomorfism; att en organisation som utsätts för externt tryck (i form av 
lagar/regler) och gör förändringar, så kan det ses som ett direkt svar på ett politiskt beslut 
(1983). Det visar att jourerna tvingas anpassa sig till den här typen av likriktning, då de 
genom att de söker bidrag (Grape, Blom, Johansson, 2006) står i en beroendeställning 
gentemot omgivningen, samt att de har ett visst krav på sig att dokumentera sin verksamhet. 
Dessa tvingande anpassningar märks även av i intervjuerna och jour 4 har påpekat att det 
märks en tydlig skillnad den i tid som de behöver lägga ner i ärenden med kvinnor som 
socialtjänsten placerar hos dem.  
 
 “Då utför vi ju socialtjänstens uppdrag, och då är det högre krav på dokumentation (...) 
Har vi en kvinna som är placerad via socialtjänsten ägnar vi rätt mycket tid åt 
dokumentation också (...) mycket, nån timme i veckan” (Jour 4)  
 
Det var också en jour som menade att det inte behöver vara jättemycket mer dokumentation, 
men att det blir mer pappersarbete med att måsta lämna över kvinnans övergripande 
information till socialtjänsten när hon flyttar. Tack vare tystnadsplikten behöver de dock 
inte lämna över allt kvinnan har berättat. Det handlar främst om att socialtjänsten ska ha en 
koll på vilken hjälp kvinnan får på kvinnojouren, alltså ha koll på processen. 
 
“Då vi utför socialtjänst är det vissa saker vi måste göra; bland annat att dokumentera 
olika möten vi varit på och vi har fortfarande tystnadsplikt. Vi behöver inte dokumentera 
vad den och den kvinnan har sagt och att det ska lämnas över. Det är mer ett ansvar att 
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skriva vad som hänt i  korta rubriker, t ex varit på det här mötet, haft stödsamtal, den här 
dagen osv. så de kan följa med processen här.” (Jour 2) 
 
Ingen av kvinnojourerna gör någon omfattande dokumentering av information kring 
kvinnorna de har kontakt med. Dokumenteringen är ibland knapphändig och innehåller 
oftast endast stödord om vad de har gjort eller ska göra. På kvinnojour 2 har de ett system 
att en kvinna får en egen mapp om hon är återkommande på jouren. I den mappen samlar de 
lite mer detaljerad information, som sedan endast är till för de anställda på jouren för att hon 
ska få ett så bra bemötande som möjligt, oberoende vem som jobbar. Grundfilosofin är att 
dokumentera så lite som möjligt, för att skydda kvinnornas integritet så mycket som möjligt. 
 
I och med att de utför socialtjänst och därmed går under socialtjänstlagen, öppnar det också 
för att de kan granskas på ett sätt som inte har gjorts förut. Om en kvinna upplever att hon 
får felaktig hjälp via jouren, eller att jouren själv upplever att de inte uppfyller kraven, kan 
de göra en Lex Sarah-anmälan.  

5.2 Kvinnojourernas resurser  
 
5.2.1 Bidrag 
 
Som ideell förening utgår kvinnojourernas verksamhet från olika bidrag från stat och 
kommun, anslag och donationer. Dessa ekonomiska förutsättningar ger direkt en osäkerhet. 
Trots att kvinnojourerna har funnits länge och växt och numera ses som en viktig aktör i 
arbetet för våldsutsatta kvinnor så är deras arbete fortfarande till stor del beroende av och 
faktorer och händelser de inte kan påverka eller förutse. 
En kvinnojour kan aldrig vara vinstdrivande eller ha någon större ekonomisk buffert. De är 
direkt beroende av de pengar de får in, de lokaler för boenden de får hyra och av den ideella 
personal de har. Ett uteblivet bidrag, eller en plötslig ökning av antalet hjälpsökande 
kvinnor, t ex på grund av stora grupper asylsökande människor, eller att ideella krafter slutar 
kan direkt totalt förändra kvinnojourernas förutsättningar negativt. 
 
Ingen av de intervjuade kvinnojourerna har en stark grund att stå på. En jour har dock ett 
långvarigt kontrakt med sin kommun, vilket ger en viktig stabilitet. 
 
Kvinnojourerna ligger i olika stora städer och ligger olika geografiskt sett. Det kan påverka 
de bidrag som de får in, vilket gör att det blir ett lotteri för kvinnorna med hur omfattande 
hjälpinsatserna kan vara (Kunosson, 2014). Förutom utbudet av lägenheter för skyddat 
boende påverkar det geografiska upptagningsområdet jourernas möjligheter att t ex hämta 
och skjutsa hjälpsökande kvinnor med bil. De jourer som låg i större kommuner hade större 
tillgänglighet i och med fler jourkvinnor men också i form av tillgänglighet med utbredd 
lokaltrafik. 
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Något alla jourer berättar om gäller ansökningarna för ett av bidragen som nu sköts via 
Socialstyrelsen. Jour 1 uttryckte en negativ förändring i processen med att ansöka om dessa 
pengar. Detta kan ses som en del i ett förändrat institutionellt tryck, som kvinnojourerna inte 
kan undgå (DiMaggio och Powell). 
 
“När jag började jobba, då var ju inga problem att fylla i dom (ansökningarna), men sen 
ändrade ju dom att man ska söka från Socialstyrelsen och då blev det genast krångligare.” 
(Jour 1) 
 
När det gäller hur bidragen delas ut så kan en säga att bidragen från stat och kommun 
kompletterar varandra. Socialstyrelsens bidrag inte får gå till det skyddade boendet, utan ska 
endast gå till utåtriktad verksamhet så som till exempel samtalsstöd, kompetensutveckling, 
utveckling av kvalitetsarbete och rutiner (Socialstyrelsen, 2016). Medan kommunens bidrag 
t ex går till hyra för det skyddade boendet.   
De intervjuade kvinnojourerna har påpekat hur värdefullt bidraget från Socialstyrelsen är för 
deras verksamhets framtid, samt att de även har påpekat hur väldigt omfattande 
ansökningsprocessen var och svår att få till “rätt”. Det är också hämmande att det tar mycket 
tid från verksamheten i sig.  
 
“Den (ansökningarna till Socialstyrelsen)	  är jättesvår och det är inte så att du enkelt kan gå 
fram och tillbaka i den, utan en sida ska vara ifylld innan du kan gå vidare till nästa, och 
jag kommer inte ihåg hur många sidor det var men det var en 50-70 st nånting. Ville du gå 
tillbaka till sida 2 fick du sitta och klicka dig tillbaka steg för steg för steg.  
Ja de påstod ju att de hade gjort den lättare till i år men jag har svårt att se hur det kan 
vara en förbättring av någonting. Det har tagit sjukt mycket tid av oss för att skriva ihop det 
där.”  (Jour 4) 
 
“Jag satt inte med den ansökan, så jag slapp riva mitt hår, men var med på flera träffar 
inför (ansökningen) då vi satt med Skype med någon som hade någon befattning inom 
Socialstyrelsen (...) exakt hur en går tillväga för att göra ansökningen.” (Jour 2) 
 
 
5.2.2 Likriktning - mindre handlingsfrihet  
 
Genom att de är tydliga bestämmelser på vad statens pengar ska gå till för typ av 
verksamhet, innebär det att kvinnojourerna får en alltmer likartad verksamhet. Det gör att de 
tappar en del av sin handlingsfrihet i och med att de inte kan utforma sina verksamheter som 
de själva vill.  
 
“Det var så extremt specifika punkter att ansöka om, så hade en ansökt om pengar, 
gällande något som gick utanför de specifika punkterna, då fick en inte heller pengarna. Då 
har en ansökt om fel saker och problemet var att folk inte förstod: “Vad betyder det här? 
Vad är öppen verksamhet?” Allt flyter liksom ihop med varandra” (Jour 2) 
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En jour berättade att de själva skulle lägga ner om de inte skulle få bidraget beviljat.  
 
“(...) men vi är väldig glada att vi till slut fick det här, för vi hade sagt i våras att: “Får vi 
inte det här nu, då lägger vi av till hösten.” Då hade det inte funnits någon jour och vi var 
ense allihop om att vi skulle lägga av.“ (Jour 3) 
 
Det visar också hur det trycket från staten även hotar den verksamhet som kvinnojouren 
redan har och skulle vilja fortsätta med genom mer bidrag. Jouren kan välja att avstå från att 
söka dessa bidrag, för att de känner att arbetsinsatsen och för att få pengarna är för stor. De 
orkar helt enkelt inte. 
 
“... och nu i efterhand har jag fått höra att det är många jourer som aldrig sökte för att det 
var för svårt.” (Jour 2) 
 
 
5.2.3 Anställda och övrig personal 
 
Flera jourer har berättat att det inte är något krav på vidare utbildning än den 
studiecirkel/utbildningsdag som de själva håller i (Roks medlemmar utgår från material som 
de har) för att få vara aktiv jourkvinna eller anställd. En jour berättar att det är önskvärt att 
vara socionom för att vara anställd, medan de andra mer tryckte på att annan lämplighet i 
form av erfarenhet var viktig. Kvinnojourerna har sedan start haft en platt 
organiseringsprincip, som bland annat tar avstånd från professionalisering (Enander & 
Holmberg, 2013). Nu kan en dock ana att det är en förändring på gång även i 
kvinnojourernas egen syn på anställdas utbildning. Det har med utveckling och även med 
likriktning att göra. Kvinnojourerna är i beroendeställning och därmed i behov av legitimitet 
hos de samhälleliga utövarna inom fältet som jourerna befinner sig i. De samhälleliga 
utövarna har tydliga normer, som bygger på profession och vetenskaplig kunskapsbas 
(Grape, Blom, Johansson, 2006) och därför är det förklarligt att jourerna börjar anamma 
dessa värderingar. De förväntas göra arbete som likställs med socialtjänstens arbete när det 
gäller stödet till den hjälpsökande kvinnan och i och med det så är det naturligt att även 
kvinnojourerna börjar se annorlunda på utbildning. Detta kan ses som en del i den normativa 
isomorfism, nämligen att de påverkas genom en professionalisering (Grape, Blom, 
Johansson, 2006). 
 
“Vi ser utvecklingen att en del jourer har utbildade socionomer, som arbetar på jouren och 
psykologer som är anställda, främst på större orter. Men det känns ju lite som att vi kommer 
ifrån det som många tycker är kvinnojoursverksamhet med frivillighet och att vi inte tar 
betalt och sånt. Det är lite brytningstider.” (Jour 1) 
 
Kvinnojourernas verksamhet formas starkt av sin engagerade personal. Även om andelen 
anställda på jourerna tenderar att öka, är det fortfarande mest oavlönad personal. 
Verksamheten bygger mycket på att det finns ideella som är villiga att ställa upp. Två av de 
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intervjuade kvinnojourerna uttryckte en avsaknad av jourkvinnor. En berättade även att de 
känner att de inte kan gå i pension förrän de vet att någon följer upp deras verksamhet.  
 
“Vi ska ju definitivt försöka värva mer medlemmar i vår egen förening. Vi behöver ha nya 
jourkvinnor, så att vi får gå i pension, vi som är pensionärer. (...) Ingen av oss som är 
pensionär vill ju sluta förrän vi vet att det finns någon uppföljning och då spelar det ingen 
roll hur gammal man är. Man måste försöka se att så länge inte finns någon uppföljning så 
klarar man inte av att sluta, tror jag” (Jour 3) 
 
När det blir färre ideella i verksamheten blir det följaktligen ett högre tryck på de aktiva 
ideella, eller de som är anställda. Det blir både fysiskt och psykiskt större press, att både 
hinna med och att orka med allt. En jour berättade att de hade ett lågt ideellt engagemang 
och att de anställda därför känner en stor press med arbetet. Den stora arbetsbördan sliter på 
hälsan och många jobbar, trots att de inte är helt friska.   
 
“Vi är ofta sjuka. Det är alltid nån av oss som är förkyld med hosta, jobbar med feber eller 
så där. Jag känner det är inte optimalt och vi har mycket övertid, båda två har kvar 
semester att ta ut, innan årsskiftet“ (Jour 4) 
 
De intervjuade kvinnojourerna berättade att de stöttar varandra när de behöver, då arbetet 
emellanåt är väldigt tungt och det kan vara svårt att släppa det en varit med om. 
 
“Stressen kan ju vara det svåraste många gånger när man vet att måste hinna göra det här 
och man måste hinna få iväg dom därifrån och sånt (...) jag tror att vi som jourkvinnor har 
lärt oss att när man gjort den där grejen. så kan en ändå komma hem och sätta sig i lugn 
och ro (...) om jag känner mig väldigt stressad och det har varit: “Åh gjorde jag rätt?, Tog 
jag rätt beslut?, Blev det bra?”, då ringer jag till någon av de andra jourkvinnorna. Vi kan 
prata av oss” (Jour 3) 
 

5.3 Kvinnojourerna och andra aktörer  
 
5.3.1 Samarbeten 
 
Kvinnojourernas samarbeten med andra aktörer sker på väldigt många håll och görs på 
många olika sätt, beroende på vem de samarbetar med och på vilken instans. De intervjuade 
kvinnojourernas övergripande upplevelser av de samarbeten de har är att de fungerar ganska 
bra. Det som framkommer är olika problem som stör samarbetet på olika vis. 
 
Det kan handla om att det ibland upplevs jobbigt att vara beroende av myndigheter. 
Kvinnojour 2 berättar att om myndigheten till exempel lovar att de ska göra en utredning, 
men som sedan inte görs och hur de i väntan på detta måste hålla modet uppe, både för 
kvinnans skull och för sig själv, även om det kan kännas svårt.  
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Ett samarbete upplevs även ofta väldigt personbundet. Om kontakten med myndigheten inte 
är bra blir det heller inget riktigt samarbete, utan det är mest ett utbyte av information och 
att de jobbade på var sitt håll.  
 
“Jag skulle nog säga att samarbetet i sig är väldigt personbundet, till vilken handläggare 
personen har. “Vi har det här problemet, vad kan ni göra och vad kan vi göra” (Jour 2) 
 
Samtliga jourer har uttryckt att de vill ha bra samarbeten och att de vill ha koll på vilka som 
jobbar på tex socialtjänsten eller polisen. Som ett led i att främja detta har flera av de 
intervjuade kvinnojourerna emellanåt träffar med de andra aktörerna som jobbar med 
samma sak. Det är för både jourens egen skull, så att de har koll på vilka de får kontakt med 
men även för de andra aktörerna på samma sätt. Det kan bli lättare för dem att kontakta 
kvinnojouren när de vet vilka de är som arbetar och hur de arbetar. Kvinnojour 3 berättade 
att de under många år har kämpat för att bli tagna seriöst av socialtjänsten och att det nu är 
helt annorlunda i hur de blir bemötta. Hon beskrev det som att från att ha varit skit till att 
vara guld. När jourerna söker närmare samarbeten är det för att främst främja stödet till den 
hjälpsökande kvinnan, men det visar också en viss anpassning som jourerna gör. Den 
arbetsinsatsen indikerar att de normerna som finns för samverkan mellan aktörer görs utan 
något motstånd, för att de har accepterat att det är så det bör gå till (Oliver, 1991).  
  
Något som upplevs göra det svårt att ha en längre kontinuitet med dem på socialtjänsten är 
att det är mycket personal i omlopp. I och med de nya anställda berättar jour 4 att de ofta har 
väldigt dålig koll på kvinnojourens arbete och att jouren ofta måste börja med att förklara 
vad de gör och vad de kan erbjuda. Samma jour har upplevt att socialtjänsten har dålig 
kunskap om våld. De har sett hur kvinnan blir ifrågasatt och skuldbelagd för att ha stannat 
hos mannen eller att en kvinna har nekats boende av socialtjänsten, för att sedan placeras på 
kvinnojouren. Den intervjuade jourkvinnan menade att om en kvinna behöver bo på en 
kvinnojour så är det ju illa, och att det var ett felaktigt beslut av socialtjänsten att skicka hem 
henne i första läget.  
 
Kvinnojourerna har också kontakt med andra jourer för att till exempel söka plats åt en 
kvinna på en kvinnojour i en annan kommun. Samarbeten med andra kvinnojourer handlar 
ofta om att kvinnan har en stor hotbild mot sig där hon bor och därför behöver en geografisk 
distans till det för att kunna känna större trygghet. I och med sådana placeringar har alltid 
socialtjänsten en given del i processen då det är de som står för den dygnskostnaden på 
boendet. 
 
 
5.3.2 Styrkan att inte vara en myndighet 
 
Kvinnojourerna upplever att de tillför en viktig del i kvinnornas utsatta situationer, utöver 
myndigheternas insatser. Alla intervjuade kvinnojourer är överens om att de har något att ge 
utöver de statliga och kommunala instanserna. En gemensam nämnare för de fyra 
kvinnojourerna är att de säger att det är just det faktum att de inte är en myndighet, som är 
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den största styrkan. Att de som jobbar på kvinnojourerna inte har några befogenheter att ta 
några beslut angående till exempel ekonomiska bidrag eller beslut angående barnen, gör att 
de upplever att kvinnorna har lättare att prata "om allt". Vidare upplever de att de kan ge 
kvinnorna tid och kontakt på deras villkor på ett helt annat sätt än om kvinnojouren till 
exempel hade varit en direkt del av den kommunala verksamheten. 
 
De intervjuade jourkvinnorna säger också att det kan kännas mindre jobbigt för en 
hjälpsökande kvinna att prata med någon som inte dokumenterar allt som de säger. Det går 
lättare att få kontakt med någon på kvinnojouren tack vare jourens telefontider än att t ex få 
tag i sin handläggare på socialtjänsten, om något akut kommer upp. Kvinnojourernas 
huvuduppgift är att vara ett stöd och lyssna och stötta den hjälpsökande kvinnan på hennes 
villkor. Jourer upplevs ge snabbare direkt hjälp, som till exempel att träffas och eller bara 
genom ett telefonsamtal. Jourerna har märkt att kvinnor också har en tendens att censurera 
sina upplevelser, när de är hos myndigheter. 
 
“Kvinnan kan prata med oss om allt, om känslor, och kanske mycket enklare att prata med 
oss, än när en sitter på socialtjänsten och sitter på andra sidan bordet. Man vet att de 
dokumenterar allt, allt och att då blir det att en kanske bara säger kanske det som är 
nödvändigt.” (Jour 2) 
 
Ett vidare perspektiv på hur kvinnojourerna är viktiga som fristående organisation. En jour 
berättade att de ibland får höra att kvinnan själv jobbar på socialtjänsten eller känner 
personer som jobbar där. En jour berättade att en anledning som de fått höra angående 
varför en kvinna väljer att gå till kvinnojouren istället för socialtjänsten: 
 
“ Det kan exempelvis vara att den kvinnan som behöver hjälp av oss, hon kanske jobbar på 
socialtjänsten eller jobbar på kommunen och nära kontakt med soc. t ex. Vi har haft flera 
kvinnor som säger att jag kan inte gå dit (till Socialtjänsten), jag känner ju dem och de 
känner min man.” (Jour 1) 

6. Diskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnojourernas verksamhet ser ut utifrån 
olika perspektiv. De insamlade materialet har speglats mot den nyinstitutionella teorin och 
dess begrepp isomorfism, som visar på hur organisationer kan likriktas och styras av andra 
organisationer eller instanser på olika sätt.  
 
Resultaten visar på hur kvinnojourernas verksamhet fungerar och hur deras insatser ser ut 
till de hjälpsökande. De grundläggande insatserna är desamma för de deltagande 
kvinnojourerna; de har alla skyddade boenden, men de har olika många och olika 
konstellationer (egna lägenheter eller kollektiva). De skyddade boendena är även olika i 
tillgänglighet, som om det finns hiss och om djur kan följa med. De har alla även en 
jourtelefon, men med olika öppettider för den.   
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Det som utgör de största skillnaderna mellan de studerade kvinnojourerna är inte vilka 
insatser som de kan ge, utan vilka resurserna de har tillgång till för att utföra de insatserna. 
Det sitter i hur stor budget de har, samt hur många jourkvinnor som finns tillgängliga. Detta 
är inget ovanligt i ideella organisationer. Det är en vald strategi att vara en fristående aktör, 
för att kunna ha sitt eget svängrum.  
 
Som läget ser ut idag sett kan en styrning från yttre faktorer påvisas utifrån det 
nyinstitutionella perspektivet. Dessa yttre faktorer är främst stat och kommun. I och med det 
faktum att kvinnojourerna förväntas utföra socialtjänst kan det ses som en yttre 
verksamhetspåverkan. Medan en inre påverkan kan ses som att staten och kommunerna styr 
via det som de beviljar bidrag för.  
 
De viktigaste bidragen jourerna har är från kommunalt och statligt håll. De bidragen täcker 
nätt och jämt det som de ska täcka. Att regeringen måste ha ramar för bidragen som kan 
sökas är inget konstigt, det finns regler och ramar för alla bidrag. Det som kan ifrågasättas är 
den höjda förväntan och typ av samarbete med kvinnojourerna, genom att de ska utföra 
socialtjänst, men att bidragen då hämmar dem i att kunna få en trygghet i att kunna uppfylla 
den förväntningen.  
Det vore en stor hjälp för kvinnojourerna om det fanns möjlighet att kunna söka ett bidrag 
som får gå till lön, eller att en pott i satsningen kan användas för att stärka deras verksamhet. 
Stat och kommun skulle på så sätt verkligen stärka den verksamhet, som de också räknar 
med att få hjälp av.  
 
De medverkande kvinnojourerna värdesätter högt att inte vara en myndighet, just för att 
kvinnorna som kommer kan få ett externt stöd. Men med de nya regleringarna från staten är 
inte kvinnojourerna fria på samma sätt längre.  
Övriga bidrag, som jourerna själva söker upp och ansöker om, är det som gör att de får lite 
mer spelrum i verksamheten, som exempelvis till löner.  
 
Numera är det är höjda statliga anslag till kvinnojourerna, men det har varit svårt att få, på 
grund av ett omfattande och krångligt ansökningsförfarande. Tiden det tagit att söka 
bidraget har en stor är en stor del i verksamheten och det som varit påtalats i alla intervjuer 
är den stora omfattande ansökningen till det statliga bidraget. Det benämnde samtliga 
deltagande kvinnojourer vara en för stor och omständlig ansökningsformulär, som det ofta 
krävdes flera möten för att kunna fylla i rätt. Vissa jourer fick avslag och planerade därmed 
att lägga ner verksamheten. Räddningen har varit stöttande politiker, som har drivit frågorna 
längre och propsat på kvinnojourens viktighet i samhället. Det visar också en svaghet i 
systemet att det krävs en stöttande politik i kommunen, vad händer om en kvinnojour inte 
råkar ha det stödet?  
Det visade sig att det var så mycket pengar som inte hade betalats ut att de utlyste pengarna 
på nytt och jourer som inte fått kunde då ansöka igen, men då med en betydligt enklare 
ansökningsblankett. Det är problematiskt i sig att kvinnojourerna inte blir beviljade de 
bidrag som är speciellt tänkta till dem. Även om förfarandet kring ansökningen gjordes om 
kan det visa på hur staten innan ändringen vill försöka ha kontroll genom att göra det 
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omfattande, men att den kontrollen de önskar istället enbart mynnade i att det enbart var 
krångligt och hämmande för jourerna i sig. 
 
Utöver det som upplevts problematiskt med ansökningsförfarandet är det en ytterligare 
aspekt, som kan anses försvårande i dessa fina tankar med mer anslag. I och med att staten 
vill ha mer kontroll över bidragen ökar också problematiken med höjda förväntningar på 
jourerna och deras verksamhet, och att de ändå inte ges ekonomiskt stöd till att ha anställda 
på jourerna, då inga statliga eller kommunala bidrag får gå direkt till löner.  
Kvinnojourerna tvingas därför kämpa från år till år med bidrag för att överhuvudtaget kunna 
fortsätta sin verksamhet. De kan alltid försöka få in fler ideella krafter som kan hjälpa med 
jourtelefonlinjen och möten och stöd, de kan alltid försöka hjälpa fler än vad de egentligen 
har möjlighet till. men att när de får då mer förtroende och ansvar från staten, men ändå inte 
några pengar till att få anställa personer. 
Nu har samtliga kvinnojourer i den här studien anställda, men det är via pengar som de 
pusslat ihop av olika övriga bidrag och donationer, som möjliggör anställda på jouren. 
Å ena sidan kan en tänka att det går det emot en aning att kvinnojourerna ska ha anställda på 
en grundbasis då de är ideella, men när regeringen vill ha dem kvar och räknar med deras 
insatser, så som de gör i dagsläget, skulle å andra sidan inte pengar till lön vara ett stort 
problem. Snarare skulle ett sådant ekonomiskt stöd vara ett erkännande till att de får det 
utrymmet av staten för att kunna säkerställa en trygg verksamhet, som kan möta de 
hjälpsökande kvinnorna. Tanken är nu att de ska fortsätta ha sin frihet för att kunna fortsätta 
med sitt politiska påverkansarbete, men att stötta med medel även till lön är ingen 
motsättning till att de ska fortsätta vara politiskt pådrivande i dessa frågor.  
 
Hur kvinnojourernas framtid ser ut är oviss. Kommer verksamheten att utökas, eller kommer 
behovet att minska? 
Det som talar för en ökning är regeringens ökade anslag till kvinnojourerna, vilket 
förhoppningsvis möjliggör ökade insatser till hjälpsökande kvinnor. Denna ökning borde 
komma så snart det bara går. 
I den andra vågskålen ligger regeringens nyligen antagna åtgärdsprogram om nolltolerans 
för våld mot kvinnor, som förhoppningsvis vidare resulterar i att kvinnans situation i 
samhället förbättras. Det skulle i så fall betyda att behovet av kvinnojourernas verksamhet 
minskar. Som det är nu känns det tyvärr fortfarande långt borta.  
Men arbetet måste börja i fler ändar för att minska och motverka våldet. Kvinnojourernas 
roll som stöd när övergreppen redan gått för långt är tills vidare en livsviktig verksamhet 
som förhoppningsvis får den ekonomiska och organisatoriska trygghet den förtjänar för att 
kunna finnas kvar, tills våldet upphör. 
I en utopisk framtid existerar inte våld mot kvinnor och kvinnojourernas verksamhet 
återfinns bara som ett otroligt viktigt kapitel i samhällshistorien. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Om arbetsplatsen 

• Hur är det att jobba här? Hur kan en vanlig dag se ut? 
• Hur många är det som jobbar här? Ideellt och avlönat? 
• Hur ser utbildningen ut för de som jobbar här? Ideellt och avlönat? 
• Hur mycket jobbar jourkvinnorna i veckan? Ideellt och avlönat? 
• Hur många kvinnor har ni kontakt med per månad/år?  
• Hör ni till Unizon eller Roks? Hur kommer det sig? 

 
Förutsättningar för arbetsplatsen 

• Hur ser den ekonomiska situationen ut? Bidrag kommun/staten? 
• Begränsar er ekonomiska situation era insatser? 
• Upplever ni att ni saknar något i er verksamhet? 
• Hur upplever du din arbetssituation? Gällande till exempel stress/variation/arbetsbelastning. 
• Räcker era insatser till den mängd kvinnor som söker hjälp? Vad gör ni då ni inte kan hjälpa 

som ni skulle vilja? 
 
Insatser 

• Vad kan ni ge för insatser och hjälp till kvinnorna? Finns det en jourlinje? 
• Vad är det vanligaste insatserna till kvinnor ni ger? 
• Hur kan ett mottagande av en kvinna se ut? 
• Hur kan kvinnor ta kontakt med er? 
• Hur brukar de ta kontakt? 
• Hur ser ert stöd till kvinnor med barn ut? 

 
Kvinnojouren och kommunens verksamheter 

• Finns det ett samarbete mellan jouren och socialtjänsten? 
• Om ja, hur fungerar det? 
• Hur upplevs era roller i det samarbetet? 
• Vad märker ni att ni kan ge som inte socialtjänsten kan ge? och tvärtom? hur upplever ni 

det? 
• Har kvinnorna någon speciell anledning till varför de kom till er och inte till socialtjänsten? 
• Vilka fler aktörer från kommunens verksamhet har ni samarbeten med? 
• Hur fungerar de? 
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Bilaga 2 
Brev som skickades till olika jourer för att söka respondenter. 
 
Hej! 
Jag heter Sara Westerlind och ska nu under hösten skriva min kandidatuppsats i socialt arbete vid 
Umeå universitet. Jag har valt att skriva om olika kvinnojourer och deras arbete. Jag söker därmed 
personer som jobbar på er jour (såväl ideellt eller avlönade jourkvinnor) och som har en insikt och 
kunskap om arbetet och organisationen och som vill ställa upp på en intervju! 
 
Upplägget jag har tänkt är en intervju på ca en timma som då kommer att handla om den dagliga 
verksamheten på jouren, hur det går runt och fungerar men också om hur relationen till den 
offentliga sektorn, tex socialtjänsten, ser ut. Intervjun vill jag gärna spela in för att efteråt kunna 
transkribera och titta närmre på det som sagts på bästa sätt. Den eller de som intervjuas kommer att 
vara anonyma både i transkriberingen men också i uppsatsen så att det ska inte gå att utröna vem 
som har sagt vad. Jag kommer heller inte skriva ut i uppsatsen vilken jour det är som har medverkat. 
 
Dela gärna detta brev till de som finns på er jour och den eller de som är intresserade får gärna maila 
mig på min mailadress eller höra av sig till min mobil. 
 
Tack på förhand och allt gott! 
 
 
/Sara Westerlind 
Mail: 
Mobilnr: 
 
 
 


